
 
 

 

Сипаттамасы бар мебельдің фотосуреттері 
 

№ Аты 
Есепке 

тіркеу күні 

Түгендеу 

нөмері 

Бастапқы 

құны 

Баланс 

құны, 

теңгемен 

Күй сипаттамасы Фото/ескертпе 

Сату 

бағасы,  

теңгемен 

1 Кеңсе креслосы  24.07.2014 9-0004394 13390 0 

 
 Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

          500,00 

2 Кеңсе креслосы 

 

25.06.2010 

 

1-0013188 6600 0 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады. 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

3 Кресло  

 

17.11.2016 

 

9-0012302 9049,99 0 

Барлық қозғалыс ролигі 

сынған. Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Орындық газ көтергішке 

мықтап бекітілмеген. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  

 

      

 

 

 

 

 

500,00 

 



4 Кресло  

 

01.09.2015 

 

9-0011735 9520,00 0 

Барлық қозғалыс ролигі 

сынған. Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Орындық газ көтергішке 

мықтап бекітілмеген. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  

 

  
 

 

 

 

 

500,00 

 

5 Кресло  
01.09.2015. 

 
9-0011748 9520,00 0 

Креслоның  

артқы ұстағышының 

бекітпесі сынған. 

Гидравликалық орындықты 

көтеру механизмі сынған№ 

Жөндеуге болмайды, 

өйткені бұрау бұрандалары  

жоқ. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға жатады.  

  
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

6 Кресло  

 

28.10.2013 

 

9-0000413 15000 0 

 
Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Бар қозғалыс 

ролигі сынған. Газлифт 

өзегін операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған.. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  
 

    
 

 

 

 

 

 

500,00 

7 Кресло  24.07.2014 9-0011739 13390 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді.  
Артқы ұстағыштың 

бекітпесі сынған. 

Гидравликалық орындықты 

көтеру механизмі сынған, 

орындықты жылжыту 

роликтері сынған. Жөндеу 

орынсыз, бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  
 

    
 

 

 

 

 

 

500,00 



8 Кеңсе креслосы 

 

26.12.2013 

 

9-0001779 15000 0 

 
 Газлифт өзегін 

операторлық кресло 

орындығының негізіне 

қосатын түйін сынған. 

Роликтері бар бес сәулелі 

база (крест) жыртылған. 

Жөндеу іс жүзінде мүмкін 

емес. Бұл кресло есептен 

шығаруға жатады.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

500,00 

9 Кресло  

 

01.09.2015 

 

9-0011740 9520,00 0 

 
  
Гидравликалық көтеру 

механизмі сынған, орын 

көтерілмейді, қозғалыс 

үшін роликтер сынған. 

Жөндеу орынсыз, бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады.  

 

. 

     
 

 

 

 

 

            500,00 

10 Кресло 

 

01.09.2015 

 

9-0011750 9520,00 0 

Газлифт өзегін операторлық 

кресло орындығының 

негізіне қосатын түйін 

сынған. Роликтері бар бес 

сәулелі база (крест) 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

     
 

 

 

 

 

 

           500,00 

11 Кресло 

 

01.09.2015 

 

9-0011753 9520,00 0 

Газлифт өзегін операторлық 

кресло орындығының 

негізіне қосатын түйін 

сынған. Роликтері бар бес 

сәулелі база (крест) 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

   
 

 

 

 

 

 

500,00 



12 Кеңсе креслосы 

 

26.12.2013 

 

9-0001783 15000,00 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді.  
Газлифт өзегін операторлық 

кресло орындығының 

негізіне қосатын түйін 

сынған. Роликтері бар бес 

сәулелі база (крест) 

жыртылған. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 

кресло есептен шығаруға 

жатады. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

             

500,00 

13 

4 орынды 

орындық  

 

 

31.12.2013 

 

1253-2135 18330,00 0 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Құрылымның 

тұрақтылығы жоғалды. 

Орындық жартысында 

сынған. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,00 

14 Кеңсе креслосы 

 

     

26.12.2013 

 

9-0001780 15000,00 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді.  
Газлифт өзегін 

операторлық кресло 
орындығының негізіне 
қосатын түйін сынған. 

Роликтері бар бес сәулелі 
база (крест) жыртылған. 

Жөндеу іс жүзінде 
мүмкін емес. Бұл кресло 

есептен шығаруға 
жатады. 

     
 

            

 

 

 

 

500,00 

15 
Кеңсе орындығы 

 

 

13.04.2011 

 

1-0017267   5350,00 0 

Орындықтың мата 

төсеніштері бұзылған. 

Артқы жағы орындықтың 

жақтауына нашар бекітілген 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады.  
 

      
 

         

 

 

 

 

200,00 



16 
Кеңсе орындығы 

 

 

28.10.2013 

 

9-0000424 6000,00 0 

 
Орындықтың қаптамасы 

жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. 

Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады.  
 

   

     
 

       

 

 

 

 

200,00 

17 
Кеңсе орындығы 

 

 

13.04.2011 

 

1-0017268 5350,00 0 

Орындықтың мата 

төсеніштері бұзылған. 

Орындықтың астыңғы беті 

сынған. Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады.  
 

     
 

       

 

 

 

 

200,00 

18 
Жоғарғы киімге 

арналған ілгіш 

 

08.06.2010 

 

10012873 5200,00 0 Қолданысқа қажеті жоқ  

       
 

 

 

 

500,00 

19 Киім ілгіш 12.06.2015 9-0009400 8736,00 0 Қолданысқа қажеті жоқ 

        

 

 

 

500,00 

20 Киім ілгіш 12.06.2015 9-0009401 8736,00 0 Қолданысқа қажеті жоқ 

 

     

 

 

 

 

500,00 



21 

 
Орындық 24.07.2014 9-0004407 5350,00 0 

Орындықтың қаптамасы 

жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. 

Орындықтың артқы жақ беті 

сынған. Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл орындық 

есептен шығаруға жатады.  
 

    
 

          

 

 

 

200,00 

22 
Кеңсе орындығы 

 
12.12.2014 9-0007074 4256,00 0 

Орындықтың қаптамасы 

жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. Жөндеу 

іс жүзінде мүмкін емес. Бұл 

орындық есептен шығаруға 

жатады.  
      

         

 

 

 

 

200,00 

23 Орындық 16.06.2017 9-0008251 7168,00 0 

Орындықтың қаптамасы 

жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. Жөндеу 

іс жүзінде мүмкін емес. Бұл 

орындық есептен шығаруға 

жатады.  

      
            

 

 

 

 

200,00 

24 
Кеңсе орындығы 

 
12.12.2014 9-0007070 4256,00 0 

Орындықтың қаптамасы 

жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. Жөндеу 

іс жүзінде мүмкін емес. Бұл 

орындық есептен шығаруға 

жатады.  

          
             

 

 

 

 

200,00 

25 
Кеңсе орындығы 

 
12.12.2014 9-0007081 4256,00 0 

Орындықтың қаптамасы 

жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. Жөндеу 

іс жүзінде мүмкін емес. Бұл 

орындық есептен шығаруға 

жатады.  

        
             

 

 

 

200,00 



26 
Кеңсе орындығы 

 
12.12.2014 9-0007061 4256,00 0 

Орындықтың артқы жақ 
қаптамасы жыртылған, 
екі темір аяғы сынық. 

Жөндеу іс жүзінде 
мүмкін емес. Бұл 
орындық есептен 
шығаруға жатады.         

            

 

 

 

200,00 

27 

Келушілерге 

арналған 

орындық 

31.12.2013 1253-1434 1800,00 0 

Орындықтың артқы жақ 
қаптамасы жыртылған. 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс 
жүзінде мүмкін емес. Бұл 

орындық есептен 
шығаруға жатады. 

          
            

 

 

 

200,00 

28 

Келушілерге 

арналған 

орындық 

31.12.2013 1253-1435 1800,00 0 

Орындықтың артқы жақ 
қаптамасы жыртылған. 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс 
жүзінде мүмкін емес. Бұл 

орындық есептен 
шығаруға жатады.    

           

 

 

 

200,00 

29 
Кеңсе орындығы 

 
12.12.2014 9-0007068 4256,00 0 

Орындықтың қаптамасы 
жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. 
Жөндеу іс жүзінде 
мүмкін емес. Бұл 
орындық есептен 
шығаруға жатады. 

Ремонту не подлежит      
            

 

 

 

 

200,00 

30 Орындық 16.06.2017 9-0008260 7168,00 0 

Орындықтың қаптамасы 
жыртылған, қаптамадан 

темірі шығып тұр. 
Жөндеу іс жүзінде 
мүмкін емес. Бұл 
орындық есептен 
шығаруға жатады. 

     
              

 

 

 

 

200,00 



31 Орындық 12.06.2015 9-0009370 6596,80 0 

Орындықтың екі темір 
аяғы сынған, бір-біріне 
бекітуге мүмкіндік жоқ. 

Жөндеу іс жүзінде 
мүмкін емес. Бұл 
орындық есептен 
шығаруға жатады.         

              

 

 

 

200,00 

32 
Киім ілуге 

арналған шкаф 
28.10.2013 9-0000404 35000,00 0 

Есіктері сынған. 
Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 
келмейді. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 
шкаф есептен шығаруға 

жатады. 

               

 

 

 

 

1500,00 

33 Кітап шкафы  28.10.2013 9-0000407 30000,00 0 

Есіктері сынған. 
Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 
келмейді. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 
шкаф есептен шығаруға 

жатады. 

         

 

 

 

1500,00 

34 Кітап шкафы 28.10.2013 9-0000405 30000,00 0 

Есіктері сынған. 
Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 
келмейді. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 
шкаф есептен шығаруға 

жатады. 

     

 

 

 

 

1500,00 

35 
Киім ілуге 

арналған шкаф 
08.06.2010 10012872 27500,00 0 

Есіктері сынған. 
Корпоративтік 

сәйкестендіруге сәйкес 
келмейді. Жөндеу іс 

жүзінде мүмкін емес. Бұл 
шкаф есептен шығаруға 

жатады. 

   

 

 

 

1500,00 



36 Кітап шкафы 08.06.2010 10012871 22900,00 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс 
жүзінде мүмкін емес. Бұл 
шкаф есептен шығаруға 

жатады. 

 

 

 

 

1500,00 

37 
Киім ілуге 

арналған шкаф 
28.10.2013 9-0000402 35000,00 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Жөндеу іс 
жүзінде мүмкін емес. Бұл 
шкаф есептен шығаруға 

жатады. 

   

 

 

 

1500,00 

38 Мобильді тумба 28.10.2013 9-0000395 12000,00 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Үстіңгі 
суырмасы сынған. 
Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл тумба 
есептен шығаруға 

жатады. 
   

 

 

 

 

700,00 

39 Мобильді тумба 28.10.2013 9-0000394 12000,00 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. 
Суырмаларының ашалып 
жабылуы қиын. Жөндеу 
іс жүзінде мүмкін емес. 

Бұл тумба есептен 
шығаруға жатады. 

    

 

 

 

700,00 

40 Мобильді тумба 28.10.2013 9-0000393 12000,00 0 

Корпоративтік 
сәйкестендіруге сәйкес 

келмейді. Астыңғы 
суырмасы сынған. 
Жөндеу іс жүзінде 

мүмкін емес. Бұл тумба 
есептен шығаруға 

жатады.      

 

 

 

700,00 

41 Желдеткіш 02.08.2016 9-0005654 10550,01 0 

Моторы күйген. Жөндеу 
іс жүзінде мүмкін емес. 
Бұл желдеткіш есептен 

шығаруға жатады.  

   

 

 

 

400,00 

 


